


        Zpracování kakaových bobů typického stromu deštného pralesa  
– kakaovníku (Theobroma cacao) prodělalo během pětiset let svého importu do Evropy  
složitý vývoj. Čokoláda lidi fascinovala odjakživa a fascinuje dodnes. Některé národy  
(Švýcary s 11 kg, Belgičany s 8 kg ročně) doslova očarovala. Darovanou kvalitní  
čokoládu, ať již v jakékoli formě, lidé všude na světě vyjadřují náklonost a obdiv. Není  
divu, že se čokoládě připisují kouzelné i ozdravné vlastnosti a o závislosti na ní vedou  
vědecké diskuse.

Kakaové boby přivezl do Evropy Kryštov Kolumbus v roce 1503, jako tradiční nápoj  
Aztéků a Mayů, kteří ho znali už od nepaměti. Byl pro ně pramenem duchovní moudro-
sti, energie i potence. V Evropě si nápoj v původní podobě,  tedy bez cukru a zato s chilli  
a vanilkou, u španělských dvorních dam příliš velké obliby nezískal. Na svou cestu ke slávě 
musela čokoláda  ještě několik  století čekat. Až do doby, kdy tajemství čokolády inspirova-
lo nejen kuchaře, ale i vynálezce. Teprve po vynálezu lisu (Holandsko 1828), který oddělil  
od kakaa kakaové máslo a po využití dalších švýcarských technologií, zejména  
konšovacího stroje, který čokoládu zjemnil, vznikl dodnes opěvovaný božský nektar.  
Samozřejmě se všemi tajemnými vlastnostmi, pro které jej pili králové i vojevůdci,  
ale také francouzské dámy,  které očekávaly zaručený, touhou povzbuzující účinek. Proto  
ho podávaly i svým milencům. Kde by byl Casanova, kdyby neznal tajemství čokolády!  
Její vzácnost byla dána i cenou. V 17. století se za kilogram kakaových bobů dávalo tři  
čtvrtě kila zlata. Od těch dob čokoláda pronikla do všech vrstev společnosti a dnes  
ji znají a mlsají lidé na celém světě.

Tajemství čokolády stále láká a přitahuje i soudobé vědce, kteří postavili její vlast-
nosti na vědecký základ. Stimulační efekt čokolády zajišťuje přítomnost theo-
brominu nebo fenyletylaminu. Čokoláda má také, ve své přirozené podobě, 
například více polyfenolů, které snižují riziko infarktu než doporučená denní  
dávka ovoce a zeleniny. Krom toho obsahuje celou řadu pro tělo potřebných  
látek, ale zejména stimuluje mozek k produkci „šťastných hormonů“  
betaendorfinů. Proto tedy ten slastný pocit a stálá touha.

Čokoládou se můžete také nechat obalovat a zcela určitě omládnete.  
O tom byly přesvědčeny dvorní dámy na dvoře Ludvíka XIV.,  
zejména slavná madame Pompadour.

Do Haute Couture se móda 
kosmetických čokoládových 
zábalů dnes vrací.



Čokoládové pokušení má ve firmě Kamila Chocolates mnoho variací. U nás jste Vy  
panem zákazníkem, někdy až ohromeným z pestré palety bonbonů pro každou příležitost. 

Vážené bonbony jsou vyrobeny podle nejlepších receptur a připravované s šarmem,  
lehkostí a originalitou. U nás najdete tradiční bonbony, ověnčené slávou prvorepublikové 
tradice uznávaných českých dezertářů, kteří uspokojovali náročné chutě takových hvězd, 
jakou byl i Vlasta Burian. Jeho pověstné „burianky“ – kvalitní čokoládové pralinky  
– tehdy ukrývaly oblíbené „liquers“.

Spektrum chutí ale podléhá módě a dnešní dezertéři, tak jako kdysi jejich učitelé, 
vytvářejí další lákavé kombinace, složité kreace a nové způsoby úprav známých 
i méně známých ingrediencí. Vedle tradičních višní, marcipánu, karamelu  
a oříšků skrývají čokoládové bonbony ty nejlákavější pochutiny pečlivě vybírané z bel-
gické, italské, ale také nejlepší české nabídky, v zajímavých krémových kombinacích 
„zabalených“ do hořkých mléčných i bílých čokolád. Tajemství dnešního úspěchu 
čokoládové rovnice spočívá ve volbě kvalitních ingrediencí. Puntičkářsky sledované 
technologie spojené s bohatou fantazií tvůrců se zápalem pro lahodný výsledek naleznete  
u nás, ve firmě Kamila Chocolates.

ladký život s bonbonyČeská firma Kamila 
Chocolates nabízí svým   
zákazníkům čokoládové  
speciality. Rozhodnutí  za-
ložit na Vysočině firmu,  
která navazuje na to nej- 
lepší z původní produkce,  
na kterou pamětníci ještě  
vzpomínají, bylo v dnešní  
době značně obtížné. Naše  
firma musí nabízet něco  
zcela odlišného od toho, 
co je  běžně na pultech. 

Znamenalo to především získat zkušené a motivované dezertáře, zapálené pro uplatnění toho, 
co se od svých mistrů naučili. Zaujetí lidí, včetně jejich talentu a dovedností, je důležitým  
aktivem našeho podniku. Jsme hrdí na to, že zákazníci ocenili nabízenou jedinečnost i kvalitu  
a svým zájmem nám umožnili rozvoj a růst do dnešní podoby uznávané a specializované 
firmy.

Jemná cukrářská kuchyně byla vždy oceňovaným uměním a jen málokterá forma umění 
se v uplynulých desetiletích vyvíjela tak razantně jako produkce čokolád. Sama tradice už 
nepostačuje. Naši dezertéři jsou mistry svého oboru. Používají osobité postupy i přísady, 
směšují je s osvědčením a vytvářejí pestrou škálu zcela nových typů chuťových aroma. 
Samozřejmě, stále nové postupy vyžadují neobvyklé a alternativní metody přípravy.

Neméně náročné je vytvářet malosériový, prakticky ruční design, protože, ať již tradiční 
nebo objevný vzhled, neodmyslitelně patří k lákavému bonbonu. I když příslovečná hebkost, 
se kterou se čokoláda rozplývá na jazyku,  je výsledkem  kvalitních plodů a jakostně nejvýše 
ceněných ingrediencí, její tvar a obal navozuje příslib šťastného zážitku a nezřídka stojí za 
jeho oblibou.

Nejkvalitnější čokoláda je bezesporu pozorností, která potěší a odmění každého člověka. 
Snad i proto, že může být laskavou připomínkou těch nejšťastnějších okamžiků dětství.  
My pro Vás připravujeme celou škálu precizních balení s širokým využitím – od klasických 
bonboniér, k novým obalům z plastu, keramiky a dřeva, až po nostalgické dózy z plechu.  
Všechny produkty na Vaše přání označíme logem firmy, emblémem akce nebo jiným  
speciálním způsobem a dodáme tak sladkému potěšení cílený komunikační rozměr.



Hruška v hořké čokoládě
Jemná hrušková náplň v hořké 
čokoládě.
      Katalogové označení: 309

Malina v hořké čokoládě
Jemná malinová náplň v hořké 
čokoládě. 
                        Katalogové označení: 310

Kokos Mombasa v hořké 
čokoládě
Kokosová náplň s rumovou 
příchutí v hořké čokoládě.
                     Katalogové označení: 279

Citrón v hořké čokoládě
Jemná citrónová náplň v hořké 
čokoládě. 
   Katalogové označení: 308

Banán 
- marcipán v hořké čokoládě
Marcipán ochucený přírodní 
banánovou pastou, potaženo hořkou 
čokoládou, zdobeno bílou čokoládou.       
                                Katalogové označení: 275

Višeň 
- marcipán v hořké čokoládě
Marcipán ochucený přírodní višňo-
vou pastou, potaženo hořkou čoko-
ládou, zdobeno hořkou čokoládou.                         
             Katalogové označení: 276

Oválek Kaffee 
- marcipán v bílé čokoládě
Marcipán ochucený přírodní 
kávovou pastou, potaženo bílou 
čokoládou, zdobeno zrnkem kávy.                     
       Katalogové označení: 271

Oválek Kaffee - marcipán v hořké 
čokoládě
Marcipán ochucený přírodní 
kávovou pastou, potaženo hořkou 
čokoládou, zdobeno zrnkem kávy.    
      Katalogové označení: 272

Pistácie - marcipán v mléčné čokoládě

Marcipán ochucený přírodní 
pistáciovou pastou, potaženo 
mléčnou čokoládou, zdobeno 
pistácií popř.citrónovou čokoládou.
                               Katalogové označení: 277

Vaječný koňak - marcipán v hořké 
Marcipán ochucený přírodní 
pastou v příchuti vaječný koňak, 
potaženo hořkou čokoládou, 
zdobeno hořkou čokoládou. 
      Katalogové označení: 273

Nugátový květ
Nugát v bílé čokoládě 
zdoben hořkou čokoládou.      
            Katalogové označení: 315

Jemný nugát 
v mléčné čokoládě 
s kousky vlašských 
oříšků.     
               Katalogové 
               označení: 173

Nugátová tyčka 
s vlašskými oříšky

Nugátová tyčka 
s vlašskými oříšky

Nugátová tyčka 
s vlašskými oříšky

Jemný nugát 
v bílé čokoládě 
s kousky vlašských 
oříšků.     
               Katalogové 
               označení: 171

Jemný nugát 
v hořké čokoládě 
s kousky vlašských 
oříšků.     
               Katalogové 
               označení: 172

Lískový oříšek v bílé čokoládě
Blanšírovaný lískový oříšek  
v nugátu a v bílé čokoládě.   
                Katalogové označení: 101

Lískový oříšek v hořké čokoládě
Blanšírovaný lískový oříšek v nugátu  
a v hořké čokoládě.   
                Katalogové označení: 102

Vlašský oříšek v bílé čokoládě
Vlašský oříšek v nugátu a bílé 
čokoládě.
                Katalogové označení: 111

Lískový oříšek v mléčné čokoládě
Blanšírovaný lískový oříšek v nugátu  
a v mléčné čokoládě.
                Katalogové označení: 103

Vlašský oříšek v hořké čokoládě
Blanšírovaný lískový oříšek  
v nugátu a v bílé čokoládě.   
                Katalogové označení: 112

Vlašský oříšek v mléčné čokoládě
Vlašský oříšek v nugátu a mléčné 
čokoládě.   
                Katalogové označení: 113

Mořské plody v bílé 
čokoládě
Nugát v bílé čokoládě zdoben 
hořkou čokoládou.   
                   Katalogové označení: 121

Zlatý nugát v bílé čokoládě
Jemný nugát potažený  
bílou čokoládou.  
               Katalogové označení: 131

Zlatý nugát v hořké čokoládě
Jemný nugát potažený  
hořkou čokoládou. 
               Katalogové označení: 132

Zlatý nugát v jahodové čokoládě
Jemný nugát s křupínkami  
v jahodové čokoládě.
               Katalogové označení: 134

Zlatý nugát v mléčné čokoládě
Jemný nugát potažený  
mléčnou čokoládou. 
               Katalogové označení: 133

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený hořkou 
čokoládou s ornamentem.  
          Katalogové označení: 135/A

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený hořkou 
čokoládou s ornamentem. 
       Katalogové označení: 135/AA

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený bílou  
čokoládou s ornamentem.   
          Katalogové označení: 135/C

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený mléčnou 
čokoládou s ornamentem.   
          Katalogové označení: 135/B

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený bílou  
čokoládou s ornamentem.  
       Katalogové označení: 135/CC

Mořské plody v hořké 
čokoládě
Nugát v hořké čokoládě  
zdoben bílou čokoládou. 
                   Katalogové označení: 122

Mořské plody v mléčné 
čokoládě
Nugát v mléčné čokoládě  
zdoben bílou čokoládou.   
                   Katalogové označení: 123

Nugát s ornamenty
Jemný nugát potažený bílou  
čokoládou s ornamentem.  
       Katalogové označení: 135/CC



Manon z mléčné čokolády
Jemný lískoořískový nugát s marcipánem 
potažený mléčnou čokoládou. Zdobeno 
mandlí. 
                Katalogové označení: 153

Lázeňské ovoce - kokos v bílé čokoládě
Sušená švestka s kokosovo-rumovou 
náplní. Potaženo bílou čokoládou, zdobeno 
kokosem.                  Katalogové označení: 161 

Lázeňské ovoce - nugát v hořké 
Sušená švestka s nugátovou náplní, 
potaženo hořkou čokoládou.  
                Katalogové označení: 162

Lázeňské ovoce 
- ořech v mléčné čokoládě
Sušená švestka s oříškovou náplní, 
potaženo mléčnou čokoládou.  
                Katalogové označení: 163

Mandlová hrudka z hořké čokolády
Směs mandlí, blanšírovaných lískových 
oříšků, rozinek, proslazené pomerančové 
kůry, pražených oplatků v hořké čokoládě.
               Katalogové označení: 241

Mandlová hrudka z mléčné čokolády
Směs mandlí, blanšírovaných lískových 
oříšků, rozinek, proslazené pomerančové 
kůry, pražených oplatků v mléčné čokoládě. 
                                 Katalogové označení: 242

Mandlová hrudka z pomerančové čokolády
Směs mandlí, blanšírovaných lískových 
oříšků, rozinek, proslazené pomerančové kůry, 
pražených oplatků v pomerančové čokoládě. 
                                 Katalogové označení: 243

Kávová hrudka z hořké čokolády
Kávová hrudka s drcenými blanšírovanými 
lískovými oříšky v hořké čokoládě.
               Katalogové označení: 244

Karamelový košíček z bílé 
čokolády
Jemná karamelová náplň v bílé 
čokoládě.               Katalogové označení: 231

Karamelový košíček z hořké 
čokolády
Jemná karamelová náplň v hořké 
čokoládě.                  Katalogové označení: 232

Manon z bílé čokolády
Jemný lískoořískový nugát s marcipánem 
potažený bílou čokoládou. Zdobeno 
mandlí nebo vlašským oříškem.
              Katalogové označení: 151

Kakaový bob z bílé čokolády
Jemná čokoládová náplň se smeta-
nou v bílé čokoládě (ganache). 
              Katalogové označení: 257

Kakaový bob z hořké čokolády
Jemná čokoládová náplň se smeta-
nou v hořké čokoládě (ganache).           
             Katalogové označení: 258

Chilli v hořké čokoládě
Chilli náplň v hořké čokoládě.
             Katalogové označení: 266

Višeň v likéru v hořké čokoládě
Nakládaná vypeckovaná višeň v mar-
cipánu, ochuceno přírodní višňovou 
pastou, máčeno v hořké čokoládě.
             Katalogové označení: 280

Oříškový griliáš v bílé čokoládě
Jemná čokoládová náplň s příchutí 
rumu a se směsí namletých oříšků, 
v bílé čokoládě.
             Katalogové označení: 263

Toffe kaffee v bílé čokoládě
Jemná kávová náplň v bílé čokoládě.   
            Katalogové označení: 260

Toffe kaffee v hořké čokoládě
Jemná kávová náplň v hořké 
čokoládě.   
             Katalogové označení: 261

Oříškový griliáš v hořké čokoládě
Jemná čokoládová náplň s příchutí 
rumu a se směsí namletých oříšků, 
v hořké čokoládě.  
              Katalogové označení: 264

Oříškový griliáš v mléčné čokoládě
Jemná čokoládová náplň s příchutí 
rumu a se směsí namletých oříšků, 
v mléčné čokoládě.            
                                Katalogové označení: 265
   

Toffe Amaretto v mléčné 
čokoládě
Amarettová náplň v mléčné čokoládě.
             Katalogové označení: 262

Křupínková hrudka v hořké 
čokoládě
Křupínky v hořké čokoládě.
                             Katalogové označení: 245

Mandle na hořké čokoládě
Hořká čokoláda s loupanou 
praženou mandlí.
               Katalogové označení: 142

Mandle na mléčné čokoládě
Mléčná čokoláda s loupanou 
praženou mandlí. 
                                 Katalogové označení: 143

Heather Cream v hořké čokoládě
Scotch malt whisky “Heather 
Cream” v hořké čokoládě.  
           Katalogové označení: 301

Menta glaciale v hořké čokoládě
Jemná krémová náplň obsahující 
mátový likér,v hořké čokoládě.  
           Katalogové označení: 302

Medvídek z hořké čokolády
Formovaná hořká čokoláda.
           Katalogové označení: 202

Studentská směs 
Směs blanšírovaných lískových 
oříšků, rozinek, proslazené 
pomerančové kůry v čokoládě.
   V mléčné - Katalogové označení: 183
     V hořké - Katalogové označení: 182
         V bílé - Katalogové označení: 181

Medvídek z mléčné čokolády
Formovaná mléčná čokoláda.  
           Katalogové označení: 203

Medvídek z bílé čokolády
Formovaná bílá čokoláda.  
           Katalogové označení: 201

Medvídek z pomerančové 
čokolády
Formovaná pomerančová čokoláda.
           Katalogové označení: 205

Medvídek z jahodové 
čokolády
Formovaná jahodová čokoláda.  
          Katalogové označení: 204

Višeň v rumu v hořké čokoládě
Nakládaná vypeckovaná višeň v 
rumové náplni, v hořké čokoládě.  
           Katalogové označení: 281

Peach brandy v hořké čokoládě
Jemná krémová náplň obsahující 
broskvovici, v hořké a bílé čokoládě. 
          Katalogové označení: 303

Absinth v hořké čokoládě
Jemná krémová náplň obsahující 
Absinth, v hořké čokoládě.
          Katalogové označení: 304

Želvička z mléčné čokolády
Formovaná mléčná čokoláda. 
            Katalogové označení: 213

Želvička z bílé čokolády
Formovaná bílá čokoláda.   
            Katalogové označení: 211

Želvička z jahodové čokolády
Formovaná jahodová čokoláda.  
         Katalogové označení: 214

Želvička z pomerančové 
čokolády
Formovaná pomerančová čokoláda.
         Katalogové označení: 215

Želvička z hořké čokolády
Formovaná hořká čokoláda.
            Katalogové označení: 212

Kočičí jazýčky 
z bílé čokolády
Formovaná bílá čokoláda.
  Katalogové označení: 191

Kočičí jazýčky 
z hořké čokolády
Formovaná hořká čokoláda.  
                   Katalogové označení: 192

Kočičí jazýčky 
z mléčné čokolády
Formovaná mléčná čokoláda.
                   Katalogové označení: 193

Kočičí jazýčky 
z jahodové čokolády
Formovaná jahodová čokoláda.
           Katalogové označení: 194

Kočičí jazýčky 
z pomerančové čokolády
Formovaná pomerančová čokoláda.  
                             Katalogové označení: 195



MANDLOVÉ Lanýže 200g
Mandlové  lanýže obalené v kakau, 
uložené v sáčku a následně 
v papírové krabičce. 
Katalogové označení: 759

KOKOSOVÉ Lanýže 200g
Kokosové  lanýže obalené 
v kokosu, uložené v sáčku 
a následně v papírové krabičce.
Katalogové označení: 757

KÁVOVÉ Lanýže 200g
Kávové  lanýže obalené 
v kakau, uložené v sáčku 
a následně v papírové krabičce.  

              Katalogové označení: 758

Buriánky 56g
Likérové korunky uložené 
ve zlatém blistru v papírové krabičce.
                                                            Katalogové označení: 720

ČOKOLÁDOVÉ 
lanýže v kakau 200g 
Čokoládové lanýže obalené 
v kakau, uložené v sáčku 
a následně v papírové krabičce. 
                     Katalogové označení: 756

Kokosové lanýže
Našlehaný kokosový krém 
máčený v bílé čokoládě, 
obaleno v jemném  kokosu.    
                     Katalogové označení: 291

Čokoládové lanýže
Našlehaná mléčná čokoládová 
hmota s kokosovým olejem, 
obalovaná v jemném kakaovém 
prášku.       Katalogové označení: 290

Kávové lanýže
Našlehaný kávový krém,  
obalovaný v jemném 
kakaovém prášku.                    Kat        
          Kalogové označení: 292

Mandlové lanýže
Našlehaný mandlový  krém,  
obalovaný v jemném 
kakaovém prášku.         
                Katalogové označení: 293

Tabulka z hořké čokolády 50g

Tabulka z hořké čokolády v prů-
hledném blistru s aztéckým moti-
vem v papírové krabičce Kamila.

       Katalogové označení: 753

Tabulka z mléčné čokolády 50g

Tabulka z mléčné čokolády v prů-
hledném blistru s aztéckým moti-
vem v papírové krabičce Kamila.                

        Katalogové označení: 752

Tunel 70g

Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru, 
baleno v papírové krabičce.

        Katalogové označení: 741

Korneto 200g
Směs lámaných čokolád z bílé, 
hořké a mléčné čokolády, sypané 
různými posypy (jahoda, lesní 
plody, kakaové boby, mandle, 
kustovice, brusinky, papay, lískové 
oříšky). Baleno v celofánovém  
a následně v papírovém kornoutku. 
Ovázáno luxusní látkovou stuhou. 
                         Katalogové označení: 755

      Stojan na tabulky 

Kartonový potištěný stojan, který lze využít i na 
města, tabulkové čokolády s posypem či čokopřání.

                                          Katalogové označení: 00

Tabulka z mléčné, hořké nebo bílé čokolády zdobená 
různými druhy posypů (jahody, maliny, lesní směs, 
oříšky, mandle, kakaové boby, kustovice, slunečnice, 
višně...) v průhledném blistru a papírovém obalu.
               
 Katalogové označení: 754

Cannabis 
v mléčné čokoládě

Tabulka z mléčné čokolády 
s posypem konopného semínka.
                 Katalogové označení: R066

Tabulka 
70g s posypem



Pro babičku Pro dědečka

Přání k narozeninám pro muže

Pro štěstí Pro radost

Z lásky Z lásky 2

Přání k narozeninám pro ženu

Přání k svátku pro muže Přání k svátku pro ženu

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/08

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/02

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/04

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/14

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/12

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/15

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/11

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/07

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení:  
R050/01

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/03

Stojan na tabulky 

Kartonový potištěný stojan, 
který lze využít i na města, 
tabulkové čokolády  
s posypem či čokopřání. 

             

Katalogové označení: 00

Pro maminku Pro tatínka

Pro kamarádku Bezva chlap

Pro krásný den

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/06

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/05

Tabulka z mléčné čokolády uložená
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/10

Tabulka z mléčné čokolády uložená 
ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/09

   Tabulka z mléčné čokolády uložená 
   ve PVC blistru a papírové krabičce.

Katalogové označení: 
R050/13



        Čokotabule
       Hořká, mléčná, 
     bílá čokoláda.                      
         Katalogové označení: 460

Telč, Jihlava 
Mléčná tabulková čokoláda.
                                  Katalogové označení: 07, 06
    

Praha
Mléčná 
tabulková 
čokoláda.

Katalogové 
označení: 04

Mléčná 
tabulková čokoláda. 

Brno
Katalogové označení: 01

Český Krumlov
Katalogové označení: 02 

Karlovy Vary
Katalogové označení: 03 

Bratislava
Katalogové označení: 05

Živel 
OHNĚ
Hořká 
tabulková 
čokoláda

Katalogové 
označení: 01

Živel 
VZDUCH
Hořká 
tabulková 
čokoláda

Katalogové 
označení: 03

Stojan na tabulky 
Kartonový potištěný stojan, který lze 
využít i na města, tabulkové čokolády  
s posypem či čokopřání. 
                Katalogové označení: 00

Živel 
VODA
Hořká 
tabulková 
čokoláda

     Katalogové 
       označení: 04
  

Živel 
ZEMĚ

Hořká 
tabulková 
čokoláda

Katalogové 
označení: 02



Srdce závěs z lásky 
– různé variace
Jemný nugát 
v mléčné čokoládě. 

Katalogové označení: R063/01-24

Stojan na medaile
a srdce z lásky
Kovový stojan
Katalogové označení: 00

Čokomedaile 
– různé variace
Půlkulička z hořké 
čokolády balená ve zlatém 
AL přířezu, nalepená 
na papírovém závěsu.
Katalogové označení: 
R061/A-H

Řád 
– různé variace
Půlkulička z hořké 
čokolády balená ve zlatém 
AL přířezu, nalepená 
na papírovém závěsu.
Katalogové označení: 
R061/I-O

Naši dnešní zákazníci jsou nejen mlsní, ale, naštěstí pro nás, stále více vybíraví!  
Do popředí se dostává pečlivá ruční malosériová práce a její vyšší cena dnes není  
na překážku náročnému zákazníkovi. Originální produkce oslovuje stále  více příznivců.

Důležitou prémií je také dokonalý vizuální efekt, který uspokojuje jak tradicionalisty  
– kulaťoučkými tvary nebo složitými obrazci inspirovanými dary moře, tak gurmány na 
módní vlně vychutnávající tvar a lákavý obal bonbonu. To vše v nápaditých kombinacích, 
které nabízejí celé spektrum lákavých pochoutek. Ten pravý luxus je skrytý v bonboniéře 
a jejích četných a nápaditých variantách představujících  bonbony  tradičně – jeden vedle 
druhého, v nostalgických plechových dózách, které budou jednou ve sbírce, bonbony  
na podnosech a v mísách v nepřehledné a o to lákavější směsi vůní a barev.

Ani ten nejpodrobnější popis nemůže nahradit osobní zkušenost získanou návštěvou naší 
vzorkovny, kde je pro Vás připraveno více než padesát sladkých variací na nestárnoucí  
a potěšení přinášející téma. Jste srdečně zváni na návštěvu podnikové prodejny, ve které 
si určitě vyberete!

okoládové pralinky a bonboniéry



Čokokornout 150g
  Mix čokoládových  
     bonbonů v celofánovém    
        kornoutku, ovázáno   
           tatrafánovou stuhou.
  Katalogové označení: 510

Čokokornout 200g
  Mix čokoládových  
     bonbonů v celofánovém    
        kornoutku, ovázáno   
           tatrafánovou stuhou.
  Katalogové označení: 511

Čokokornout 250g
  Mix čokoládových  
      bonbonů v celofánovém    
          kornoutku, ovázáno   
             tatrafánovou stuhou.
    Katalogové označení: 512

Čokomix v plastové dóze 300g
Mix čokoládových bonbónů 
v plastové dóze s celofánovým 
sáčkem a tatrafánovou stuhou.
                             Katalogové označení: 504

Čokomix v plastové dóze
Mix čokoládových bonbonů  
v celofánovém kornoutku, 
ovázáno tatrafánovou stuhou.
250g             300g
Katalogové            Katalogové
označení: 503       označení: 504

Čokomix v plastové dóze
       Mix čokoládových bonbonů  
                 v celofánovém kornou-
                        tku, ovázáno tatrafá-
                 novou stuhou.
  
    500g
    Katalogové
    označení: 505
 
    750g
    Katalogové
    označení: 506

Likérové lahvičky 100g
Lahvičky z hořké čokolády, plněné
likérovou náplní, balené v sáčku 
s tatrafánovou stuhou.
  
Katalogové 
označení: 515

Půlkuličky v AL 200g
Půlkuličky z hořké čokolády v AL 
přířezu s logem firmy, balené 
v celofánovém sáčku.
Hořké - Katalogové označení: 524A
Mléčné - Katalogové označení: 524B

Horká čokoláda H.č. 80g
Hořká čokoláda na dřívku 
k přípravě domácí 
horké čokolády.
Katalogové 
označení: 527

Čokomix  200g
v plastové mušli
Mořské plody v plastové 
dóze tvaru mušle.

Katalogové 
označení: 507

Čokoládové srdce
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v ručně tvarovaném čokoládovém obalu, 
baleno v celofánu a ovázáno tatrafánovou 
stuhou.               Katalogové označení: 599/B

Čokoládová slza
Mix čokoládových bonbonů 
uložených v hnědých pergameno-
vých košíčcích v ručně tvarovaném 
čokoládovém obalu, baleno v celo-
fánu a ovázáno tatrafánovou stuhou.                        
         Katalogové označení: 599/A

         Čokoládový dort
Mix čokoládových bonbonů ulože-
ných v hnědých pergamenových 
košíčcích v ručně tvarovaném 
čokoládovém obalu, baleno v celo-
fánu a ovázáno tatrafánovou stuhou.                        
        Katalogové označení: 599/C

Čokoládová kniha
Mix čokoládových bonbonů uložených v hnědých perga-
menových košíčcích v ručně tvarovaném čokoládovém   
                                obalu, baleno v celofánu 
               a ovázáno tatrafánovou stuhou. 
                                Katalogové označení: 599/D

Čokoládové autíčko 200g
Mix čokoládových zvířátek 
v čokoládovém autíčku.   

          Katalogové označení: 591 

Čokoládová
želva 200g
Mix čokoládových zvířátek 
v čokoládové želvě.         
Katalogové označení: 590 

Čokomix v čokoládové rybě
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v čokoládové rybě, baleno 
v celofánu a ovázáno stuhou.  
          Katalogové označení: 589 

Čokomix v čokoládové botě
Mix čokoládových bonbonů 
uložených v hnědých 
pergamenových košíčcích 
v čokoládové botě, baleno 
v celofánu a ovázáno stuhou.          

     Katalogové označení: 583 

            Čokomix v čokoládovém 
          kakaovém bobu
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v čokoládovém kakaovém bobu, baleno 
v celofánu a ovázáno stuhou.          
                Katalogové označení: 585 

Čokomix v čokoládovém vlašském oříšku              
Mix čokoládových bonbonů uložených v hnědých 
pergamenových košíčcích v čokoládovém 
vlašském oříšku, baleno v celofánu a ovázáno stuhou.                        
                                   Katalogové označení: 587



Papírová kazeta Pelle 
Bianco 450g
Mix čokoládových bonbonů ulože-
ných v hnědých pergamenových koší-
čcích v papírové krabičce ovázané 
luxusní látkovou stuhou.       
    Katalogové označení: 707/A

Zlatá cihla
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC 
blistru v papírové krabičce, 
baleno v luxusním papíru 
a ovázáno látkovou stuhou.
200g  Katalogové označení: 713
400g  Katalogové označení: 714

Papírová 
kazeta Pelle 
Oro 450g
Mix čokoládových 
bonbonů uložených 
v hnědých pergame-
nových košíčcích 
v papírové krabičce 
ovázané luxusní látkovou 
stuhou.  
Katalogové označení: 707/D

Cabinet 200g
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno 
v luxusním papíru a ovázáno látkovou 
stuhou.                                       
          Katalogové označení: 711/A

Papírová kazeta Pelle 
 Neutro 450g
Mix čokoládových bonbonů ulože-
ných v hnědých pergamenových koší-
čcích v papírové krabičce ovázané 
luxusní látkovou stuhou.       
 Katalogové označení: 707/B

Papírová kazeta Pelle 
Marrone 450g
Mix čokoládových bonbonů ulože-
ných v hnědých pergamenových koší-
čcích v papírové krabičce ovázané 
luxusní látkovou stuhou.       
                   Katalogové označení: 707/C

Papírová kazeta Pelle 
Bianco 220g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v papírové krabičce ovázané luxusní 
látkovou stuhou.       
       Katalogové označení: 708/A

Papírová kazeta Pelle 
Neutro 220g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v papírové krabičce ovázané luxusní 
látkovou stuhou.       
               Katalogové označení: 708/B

Papírová kazeta Pelle 
Marrone 220g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v papírové krabičce ovázané luxusní 
látkovou stuhou.       
    Katalogové označení: 708/C

Papírová kazeta Pelle 
Oro 220g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích 
v papírové krabičce ovázané luxusní látkovou 
stuhou.                       Katalogové označení: 708/D

Cabinet 200g
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno v luxusním 
papíru a ovázáno látkovou stuhou. 
                                      
              Katalogové označení: 711/C

Vanessa 200g
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno v luxus-
ním papíru a ovázáno látkovou 
stuhou.                                       
   Katalogové označení: 712/B

Cabinet 200g
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno v luxusním 
papíru a ovázáno látkovou stuhou. 
                                      
    Katalogové označení: 711/B

Vanessa 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených
ve zlatém PVC blistru v papírové 
krabičce, baleno v luxusním papíru 
a ovázáno látkovou stuhou.                                       
   Katalogové označení: 712/A

Vanessa 200g
Mix čokoládových bonbonů ulože-
ných ve zlatém PVC blistru v papí-
rové krabičce, baleno v luxusním 
papíru a ovázáno látkovou stuhou. 
                                      Katalogové označení: 712/C

Papírová truhlička Seta Bordeaux 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/A

Papírová truhlička Seta Sabbia 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/B

Papírová truhlička 
Terra 200g
Mix čokoládových bonbonů 
uložených v hnědých perga-
menových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní 
látkovou stuhou.    
                      
            Katalogové označení: 701/D

Papírová truhlička Seta Rosso 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/C

Papírová truhlička Lari Champagne 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/E

Papírová truhlička Juta Blu 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/F

Papírová truhlička Trapunta 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/G

Papírová krabička Seta Marrone 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/H

Papírová krabička Seta Oro 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 701/I

Papírová truhlička Seta Bordeaux 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                    Katalogové označení: 703/A

Papírová truhlička Seta Sabbia 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 703/B

Papírová truhlička Terra 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 703/C

Papírová truhlička Lari Champagne 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                    Katalogové označení: 703/D

Papírová truhlička Verde 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 703/E

Papírová truhlička Lari Ramato 400g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
truhličce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 703/F

Papírová krabička Seta Celes 450g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 704/C

Papírová krabička Sensazione 450g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 704/A

Papírová krabička Fiorami 450g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 704/B

Papírová krabička Seta Marrone 450g
Mix čokoládových bonbonů uložených v hně-
dých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 704/D

Papírová krabička Seta Oro 450g
Mix čokoládových bonbonů uložených v hně-
dých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 704/E

Papírová krabička Seta Rosso 500g
Mix čokoládových bonbonů uložených v hnědých 
pergamenových košíčcích v papírové krabičce 
ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                                  Katalogové označení: 705

Papírová krabička Sensazione 650g
Mix čokoládových bonbonů uložených v hně-
dých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                         Katalogové označení: 706

Papírová truhlička Soft 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/J

Papírová truhlička Seta Verdi 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                      Katalogové označení: 701/L

Papírová truhlička Diamante 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených 
v hnědých pergamenových košíčcích v papírové 
krabičce ovázané luxusní látkovou stuhou.    
                     Katalogové označení: 701/K



Čokomix v palmové misce 250g
Mix čokoládových bonbonů v hnědých 
pergamenových košíčcích v palmové misce, 
baleno v celofánu a ovázáno líkem.
                       Katalogové označení: 961

Čokomix 
v dřevěnné krabičce 200g
Mix čokoládových bonbonů uložených ve zlatém PVC 
blistru v dřevěné krabičce s logem “Kamila Chocolates”.
                                             Katalogové označení: 969

Čokomix 
v dřevěnné krabičce 

Čokomix v čokokošíčku
Mix čokoládových bonbonů uložených v hnědých 

pergamenových košíčcích v čokoládovém košíčku, baleno 
v celofánu a ovázáno stuhou.               

 Katalogové označení: 581                                                  Katalogové označení: 582  

Čokomix v čokoládovém 
burském oříšku
Mix čokoládových bonbonů 
uložených v hnědých perga-
menových košíčcích v čokolá-
dovém burském oříšku, baleno 
v celofánu a ovázáno stuhou.                                     
                          Katalogové označení: 586

Čokomix v čokoládové mušli
                              Mix čokoládových bonbonů uložených  
  v hnědých pergamenových k
        ošíčcích v čokoládové mušli,  
                baleno v celofánu a ovázáno  
   stuhou.                          
                              Katalogové označení: 584

Čokomix v čokoládové labuti
 Mix čokoládových bonbonů  
 uložených v hnědých perga-
                  menových košíčcích v čokolá-
                  dové labuti, baleno v celofánu  
              a ovázáno stuhou.                                             
                                 Katalogové označení: 588

Pomalu se vrací móda tolik oblíbených meziválečných cukráren. Typická vstřícná,  
čistá a provoněná místa rodinných návštěv s mramorovými stolky, zdobnými  
židličkami a nabídkou čerstvých, domácích laskomin to dnes ale nemají jednoduché.  
Kontinuita cukrářského řemesla byla vážně narušena a sortiment, který si dnes může 
každý koupit v kterémkoliv z hypermarketů, náročné zákazníky nepřiláká.

Obliba domácích cukráren spočívá v tradiční nabídce nápaditých čokoládových 
výrobků ke svátečním příležitostem. Jestliže nad vánočním kaprem dnes už leck-
terá mladá slečna ohrnuje nos, čokoládové figurky na stromku mizí stejně rychle  
a záhadně jako kdysi. Také velikonoční čokoládová vejce patří k nezbytné nabídce,  
často určené těm, kdo jsou hospodyňkami netrpělivě očekáváni. K tradičním  
svátkům přibyl též Valentýn a Den matek s nápaditými tvary figurek a srdíček jako  
láskyplnou pozorností.

Česká firma Kamila Chocolates vědomě navazuje na slavnou tradici dezertářského 
řemesla v Česku a nabízí dokonalé řešení pro všechny zájemce, kteří 
to s cukrářstvím myslí vážně. Sortiment firmy se neustále rozšiřuje, 
jak do hloubky, tak do šíře nabídky. Neváhejte nás kontaktovat!

Těšíme se na Váš zájem a oboustranně prospěšnou 
přátelskou spolupráci.

ukrárny, oázy v poušti všedního života

Mix půlkuliček v dřevěné 
krabičce s logem 
“Kamila Chocolates”.
160g  Katalogové označení: 967
400g  Katalogové označení: 968

Čokomix v dř. misce natura 400g
Mix čokoládových bonbonů v hnědých pergamenových 
košíčcích v dřevěné misce Natura, 
baleno v celofánu a ovázáno líkem. 
      Katalogové označení: 966



      Zajíček nugátový
   Formovaná mléčná čokoláda s jemným lísko-
      oříškovým nugátem. Baleno v celofánovém 
          sáčku a následně v PVC dóze.          
                 Katalogové označení: 561 

Slepička v čokokošíčku 500g
Formovaná dutá slepička z mléčné nebo hořké 
čokolády s nugátovými popř. likérovými vajíčky 
v čokoládovém košíčku. Baleno 
v celofánu s tatrafánovou 
mašlí.
     Katalogové označení: 572 

Čokolízátko
Čokoládové vajíčko z mléčné, hořké či 
bílé čokolády  balené v celofánu 
                                     s látkovou mašlí.
            
                                     Katalogové označení: 575 

       Zajíček likérový
  Formovaná hořká čoko-
láda s jemnou krémovou 
likérovou náplní. Baleno 
v celofánovém sáčku 
a následně v PVC dóze.
      Katalogové označení: 562 

Vajíčko duté
Formované duté vajíčko z mléčné 
čokolády, balené v různobarevných 
AL přířezech (staniolech) 
a následně v PVC dóze.         
       Katalogové označení: 565 

Vajíčko 
likérové 
Formovaná hořká 
čokoláda s jemnou 
krémovou likéro-
vou náplní. Baleno 
v AL přířezu
a následně 
v PVC dóze.       
Katalogové označení: 564 

Vajíčko nugátové
Formovaná mléčná čoko-
láda s jemným lísko-
oříškovým nugátem. 
Baleno v AL přířezu 
a následně v PVC dóze.   
       Katalogové označení: 563 

                Velikonoční 
                          vejce vyplněné vajíčky 
Formované duté vajíčko z mléčné čokolády 
plněné malými nugátovými vajíčky. Baleno 
v různobarevném AL přířezu (staniolu) 
s tatrafánovou mašlí.  
100g        Katalogové označení: 570 
200g        Katalogové označení: 571/A 
250g        Katalogové označení: 571/B

Velikonoční 
duté figury

Duté čokoládové 
figury z hořké, 
mléčné a bílé 
čokolády 
s  celofánovým 
sáčkem a tatra-
fánovou 
stuhou.  

Katalogové 
označení: 457 

Velikonoční tabulka 40g
Tabulka z mléčné čokolády zabalená ve zlatém AL 
přířezu v papírovém přebalu s velikonočním motivem.     

   Katalogové označení: 751/V

Srdce duté vyplněné srdíčky 
100g AL
     Formované duté srdce z mléčné               
      čokolády plněné malými čokoládovými  
          srdíčky. Baleno v celofánu s tatrafáno    
           vou mašlí.
                                    Katalogové označení: 534 

Čokopřání
- ze srdce 
Tabulka z mléčné 
čokolády uložená 
ve PVC blistru 
a papírové 
krabičce.
Katalogové označení: 
R050/21

Katalogové označení: 
R050/22

Srdce duté 55g  Katalogové označení: 532  
Srdce duté 30g  Katalogové označení: 531

Formovaná dutá mléčná čokoláda 
balená v červeném AL přířezu 
(staniolu) a následně 
v celofánovém kornoutku 
s tatrafánovou mašlí.

Srdce nugátové 30g
Formovaná mléčná čokoláda 
s jemným lískooříškovým 
nugátem. Baleno v červeném 
AL přířezu (staniolu).
Katalogové označení: 533

       Směs lámaných 
            čokolád z bílé, hořké a mléčné 
čokolády, sypané různými posypy (jahoda, 
lesní plody, kakaové boby, mandle, kusto-
vice, brusinky, papay, lískové oříšky). 
Baleno v celofánovém a následně 
v papírovém kornoutku. 
Ovázáno luxusní látkovou 
stuhou.   Katalogové označení: 755

   Korneto 
- Z lásky 200g 

   Srdce závěs Valentýn 
   - myslím na tebe
     Katalogové označení: R063/12

Srdce závěs Valentýn 
- z lásky
     Katalogové označení: R063/17

Jemný nugát v mléčné čokoládě. 

Srdce duté vyplněné srdíčky 100g
          Formované duté srdce z bílé nebo 
          mléčné čokolády plněné malými      
          čokoládovými srdíčky. Baleno 
          v celofánu s tatrafánovou mašlí.
                                   Mléčná .č. Katalogové označení: 535M
      Bílá .č. Katalogové označení: 535B

Srdce nugátové - Valentýn 24g
Formovaná mléčná čokoláda s jemným
 lískooříškovým nugátem. Baleno v červeném 
AL přířezu (staniolu) a následně v PVC dóze.
Katalogové označení: 536

Srdce Najáda 8,2g
Formovaná mléčná čokoláda balená 
v červeném AL přířezu (staniolu) a následně 
v PVC dóze.     
                        Katalogové označení: 537

   Velikonoční vejce 45g
Formované duté vajíčko z mléčné 
či hořké čokolády balené v celofánu 
s tatrafánovou mašlí.       
               Katalogové označení: 566 



Cabinet – vínový
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno 
v luxusním papíru a ovázáno 
látkovou stuhou.    
            Katalogové označení: 711/E

Vanessa – vínová
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno 
v luxusním papíru a ovázáno 
látkovou stuhou.                                       
               Katalogové označení: 712/E

Čokoládové 
duté figury
Duté čokoládové
figury z hořké, 
mléčné a bílé 
čokolády s celofá-
novým sáčkem 
a tatrafánovou 
stuhou.

Katalogové 
označení: 457

Cabinet – zlatý
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno 
v luxusním papíru a ovázáno látkovou 
stuhou.    
                           Katalogové označení: 711/D

Vanessa – zlatá
Mix čokoládových bonbonů 
uložených ve zlatém PVC blistru 
v papírové krabičce, baleno 
v luxusním papíru a ovázáno 
látkovou stuhou.                                       
              Katalogové označení: 712/D

Katalogové označení: 
R050/18
Katalogové označení: 
R050/19
Katalogové označení: 
R050/20

Korneto 200g – Vánoce
Směs lámaných čokolád z bílé, 
hořké a mléčné čokolády, sypané 
různými posypy (jahoda, lesní 
plody, kakaové boby, mandle, 
kustovice, brusinky, papay, 
lískové oříšky). Baleno 
v celofánovém a následně 
v papírovém kornoutku. 
Ovázáno luxusní látkovou 
stuhou                                    
                           Katalogové označení: 755

Tabulka z mléčné 
čokolády uložená 
ve PVC blistru 
a papírové krabičce.                                

Čokopřání 
- Vánoce 
                         

Medaile
Půlkulička z hořké 
čokolády balená ve zla-
tém AL přířezu, nalepe-
ná na papírovém závěsu.
Pro čertíka                                      
Katalogové označení: R061/O
Pro andílka                                      
Katalogové označení: R061/N

Čokopřání 
- Čert
Katalogové označení: 
R050/16

Čokopřání 
- Mikuláš
Katalogové označení: 
R050/17

Tabulka z mléčné 
čokolády uložená 
ve PVC blistru 
a papírové krabičce             
     

Kvalitní domácí čokoláda firmy Kamila Chocolates nabízí širokou variabilitou 
využití pro přesně odstupňovanou „sladkou komunikaci“, dle očekávaného významu  
a hodnoty pozornosti.

Vítanou dobře přijímanou pozorností tak může být jediná originální pralinka za zajímavé 
dózy na recepci veletržní prezentace či tabulka čokolády přiložená k šálku cappuccina 
nebo sklenici šampaňského při slavnostním  zakončení  firemního dne.

Originální dárkové bonboniéry s vloženým přáním a poděkování určitě uvítají   
Vaši zaměstnanci před vánočními svátky nebo před koncem roku. Navrhněte  
si také sestavu s nevídaným obsahem originálních čokoládových výrobků v luxusním  
balíčku, pro výjimečného hosta ze zahraničí nebo obchodního partnera, se kterým 
prožíváte významný životní okamžik.
Podobně balíčky budou „bonbonkem“ na dortu slavnostní tabule Vašeho firemního  
rautu. Vždy půvabně zabalené, s nevtíravým a elegantním připomenutím značky dárce.

Zvolený charakter uplatnění je správným vždy dobře oceněným signálem Vaši market-
ingové, formální nebo i neformální komunikace. Dobře zvolený sortiment a promyšlený 
potisk může této komunikaci dodat nečekaný rozměr originality. 

Zkušení odborníci z firmy Kamila Chocolates jsou připraveni konzultovat s Vámi Váš 
záměr a připravit reklamní předmět ve stylu taylormade tak, aby jeho komunikační  
hodnota výrazně překročila standardně nabízené katalogové zboží. Kontaktujte nás  
a využijte našich možností, kreativního přístupu a všeobecně přijímané  
pozornosti!

ladký zásah pro Promo Direct



Maloobchodní 
síť

V této sekci naleznete ukázkové výrobky, které jsme připravili 
na přání klienta. 

       Pro bližší informace prosím kontaktujte zákaznický servis   

              e-mail: info@chocolates.cz
                  telefon: 567 276 202 



   Rádi Vás přivítáme v našem firemním čokoládovém  klubu,  kde 
pořádáme příjemné posezení s názvem S KAMILOU ZA TAJEMSTVÍM ČOKOLÁDY. 
Pro návštěvníky máme připraveno poutavé video s živým komentářem a ukázkami 
kakaových bobů, kde se seznámíte s jejich zpracováním, samotnou historií čokolády  
a prospěšnosti čokolády na lidský organizmus. Pokud návštěvníci projeví zájem o před-
vedení výroby na živo ve zmíněném firemním čokoklubu i tuto variantu  nabízíme. Při 
této prezentaci  mohou návštěvníci využít i čokoládovou  fontánu. 

Minimální počet účastníků 10 osob maximální počet 60 osob. Samozřejmě myslíme  
i na menší skupiny, které spojíme a poté sdělíme termín konání.

Zakoupení čokoládových specialit přímo v klubu je samozřejmostí.

Jiná přání, například rodinné či firemní oslavy, rauty, školení a podobně jsou v našem 
čokoládovém klubu rovněž příjemně strávené okamžiky. Při pořádání více denní akce 
zajistíme ubytování, kde je rovněž možné využít pestré nabídky aktivit na Vysočině.

Těšíme se na případné setkání.



Kamila Chocolates, s.r.o.

Vyskytná nad Jihlavou 126, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, Česká republika
Tel./fax: +420 567 276 202,  E-mail: info@chocolates.cz

www.chocolates.cz


